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The Truth Machines Jinee Lokaneeta 2020 "Using case studies and the results of
extensive fieldwork, this book considers the nature of state power and legal violence in
liberal democracies by focusing on the interaction between law, science, and policing in
India. The postcolonial Indian police have often been accused of using torture in both
routine and exceptional criminal cases, but they, and forensic psychologists, have
claimed that lie detectors, brain scans, and narcoanalysis (the use of "truth serum,"
Sodium Pentothal) represent a paradigm shift away from physical torture; most state
high courts in India have upheld this rationale. The Truth Machines examines the
emergence and use of these three scientific techniques to analyze two primary themes.
First, the book questions whether existing theoretical frameworks for understanding
state power and legal violence are adequate to explain constant innovations of the
state. Second, it explores the workings of law, science, and policing in the everyday
context to generate a theory of state power and legal violence, challenging the
monolithic frameworks about this relationship, based on a study of both state and nonstate actors. Jinee Lokaneeta argues that the attempt to replace physical torture with
truth machines in India fails because it relies on a confessional paradigm that is
contiguous with torture. Her work also provides insights into a police institution that is
founded and refounded in its everyday interactions between state and non-state actors.
Theorizing a concept of Contingent State, this book demonstrates the disaggregated,
and decentered nature of state power and legal violence, creating possible sites of
critique and intervention"-De Omen Machine Terry Goodkind 2011-11-29 De Omen Machine - Een Richard &
Kahlan roman 1. Met De Wetten van de Magie wist Terry Goodkind over de hele wereld
miljoenen lezers aan zich te binden. Niet in de laatste plaats vanwege de innemende
avonturier Richard Rahl en zijn geliefde Kahlan Amnell. De Omen Machine, is het
langverwachte vervolg op de boeken van De Wetten van de Magie. Diep onder de
grond wordt een mysterieuze machine aangetroffen, die alarmerende
doemvoorspellingen begint uit te zenden. Terwijl de magiër Zedd een manier probeert
te vinden om het sinistere apparaat uit te schakelen, produceert de machine een omen
waarbij Richard en Kahlan betrokken zijn - een profetie waarvan de gevolgen
onmogelijk te voorkomen zijn. Naarmate de catastrofe nadert, onthult de machine dat

hij de mogelijkheid heeft de doemvoorspelling teniet te doen... in ruil voor een
onmogelijke eis.
The Truth Machine Geoffrey C. Bunn 2012-06 For centuries, all manner of truthseekers have used the lie detector. In this eye-opening book, Geoffrey C Bunn unpacks
the history of this device and explores the interesting and often surprising connection
between technology and popular culture.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 De zeven
echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale
lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de
liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van
Taylor Jenkins Reid is een internationale lezersfavoriet, over het leven en de geheimen
van een Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilmicoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van stilte eindelijk de
waarheid te vertellen over haar glamoureuze, maar door schandalen geteisterde leven.
Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique Grant benadert, is niemand zo
verbaasd als Monique zelf. Vastberaden grijpt ze deze kans om naam te maken. In het
luxueuze New Yorkse appartement van Evelyn luistert Monique gefascineerd naar haar
verhaal. Over het begin van haar carrière in de jaren vijftig wanneer ze naar Los
Angeles trekt, tot aan haar onverwachte besluit om de spotlights de rug toe te keren in
de jaren tachtig. Evelyn openbaart een leven van nietsontziende ambitie, onverwachte
vriendschap, grote liefde en de prijs van roem. De band tussen de twee vrouwen wordt
steeds sterker, en naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat Evelyns
leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique. De zeven
echtgenoten van Evelyn Hugo is een betoverende reis, van de grandeur van het
Hollywood van de jaren zestig tot aan de hedendaagse, harde realiteit, waarin twee
vrouwen worstelen met de onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit het
verleden. Het is een verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en
een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s Elizabeth
Taylor en Ava Gardner. 'Een heerlijk boek over een dame wier leven niet zo is gelopen
zoals ze had gewild. Met een heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' – LINDA.nl 'Een
flinke dosis dramatiek, creativiteit, menselijkheid en voldoende plotwendingen. Een
femme fatale in boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek op voor
de Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende verhaal
van een jonge journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan
‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de
aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn Monroe en
Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews ‘Als je van glitter
en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In De zeven
echtgenoten van Evelyn Hugo lees je over Hollywoodfilm-icoon Evelyn, die inmiddels
79 is.’ - Trendalert
De staat van Afrika Richard Dowden 2012-12-21 Voor 'De staat van Afrika' reisde
Richard Dowden decennialang door Afrika. Hij keek verder dan armoede, oorlog en
ziekte. Hij luisterde, leerde en analyseerde. Elke keer als iemand zegt 'Afrika is...',
verbrokkelen de woorden. Bij elke generaliserende uitspraak moeten op zijn minst vijf
landen worden uitgesloten. En net als je denkt dat je iets met zekerheid hebt
vastgesteld, dat je een bepalende karakteristiek hebt gevonden, doet zich het
tegendeel op andere plaatsen voor. Afrika zit vol verrassingen. Decennialang reisde

Richard Dowden door Afrika. Hij keek verder dan armoede, oorlog en ziekte. Hij
luisterde, leerde en analyseerde. Door de persoonlijke verhalen die hij vertelt, brengt
Dowden de Afrikaanse geschiedenis tot leven.
The Truth Machine Norman Frederick Whitney 2005
Antifragiel / druk 1 Nassim Nicholas Taleb 2013-05-04 Filosofische studie over de
betekenis van toeval, onzekerheid, risico en menselijk falen.
The Adventures of Charlie and the Incredible Truth Machine Charles R. Cawley 2004
Starting with a belief that the photograph is a representation of absolute truth, Charlie
has a surprise encounter with a man who pops out of a camera and through a series of
dialogues educates him about photography, life and the real source of truth. Included in
the book are many of the delightful and often humorous images Charlie makes along
the path of his search for the truth.
The Truth Machine James L. Halperin 1996 After he perfects the truth machine--a
machine that could eliminate injustice in the world--Randall Petersen Armstrong must
conceal the secrets of his past
The Truth Machine Paul Vigna 2018-02-27 "Views differ on bitcoin, but few doubt the
transformative potential of Blockchain technology. The Truth Machine is the best book
so far on what has happened and what may come along. It demands the attention of
anyone concerned with our economic future." —Lawrence H. Summers, Charles W.
Eliot University Professor and President Emeritus at Harvard, Former Treasury
Secretary From Michael J. Casey and Paul Vigna, the authors of The Age of
Cryptocurrency, comes the definitive work on the Internet’s Next Big Thing: The
Blockchain. Big banks have grown bigger and more entrenched. Privacy exists only
until the next hack. Credit card fraud is a fact of life. Many of the “legacy systems” once
designed to make our lives easier and our economy more efficient are no longer up to
the task. Yet there is a way past all this—a new kind of operating system with the
potential to revolutionize vast swaths of our economy: the blockchain. In The Truth
Machine, Michael J. Casey and Paul Vigna demystify the blockchain and explain why it
can restore personal control over our data, assets, and identities; grant billions of
excluded people access to the global economy; and shift the balance of power to revive
society’s faith in itself. They reveal the disruption it promises for industries including
finance, tech, legal, and shipping. Casey and Vigna expose the challenge of replacing
trusted (and not-so-trusted) institutions on which we’ve relied for centuries with a
radical model that bypasses them. The Truth Machine reveals the empowerment
possible when self-interested middlemen give way to the transparency of the
blockchain, while highlighting the job losses, assertion of special interests, and threat to
social cohesion that will accompany this shift. With the same balanced perspective they
brought to The Age of Cryptocurrency, Casey and Vigna show why we all must care
about the path that blockchain technology takes—moving humanity forward, not
backward.
Popular Science 1979-09 Popular Science gives our readers the information and tools
to improve their technology and their world. The core belief that Popular Science and
our readers share: The future is going to be better, and science and technology are the
driving forces that will help make it better.
De crash van 1929 John Kenneth Galbraith 2011-09-21 De crash van 1929 is nog altijd
het meest lezenswaardige boek over het grootste financiële debacle waarmee de
wereld ooit is geconfronteerd: de beurskrach van 1929. De beroemde econoom John

Kenneth Galbraith beschrijft, met een grote helderheid, de gekte en waanzin die
kenmerkend was voor de financiële wereld in de Verenigde Staten in die tijd. Zijn boek
getuigt niet alleen van een grote economische kennis, maar ook van een diep inzicht in
de mens...
De jongens van Nickel Colson Whitehead 2019-05-28 ‘De jongens van Nickel’ van
Colson Whitehead is de hartverscheurende opvolger van de bekroonde internationale
bestseller ‘De ondergrondse spoorweg’. In deze nieuwe roman ontleedt hij een nog
recenter duister hoofdstuk uit de Amerikaanse geschiedenis – het tijdperk van de Jim
Crow-rassenwetten in het Zuiden van Amerika – aan de hand van het verhaal van twee
tieners op een helse tuchtschool in Florida. Het zijn de beginjaren van de
burgerrechtenbeweging, en de zestienjarige Elwood Curtis gaat zijn toekomst vol
vertrouwen tegemoet. Totdat hij vanwege een vergissing op de Nickel Academy
belandt. Met name de zwarte jongens worden aan het sadisme van hun witte bewakers
uitgeleverd. Misbruik, marteling en corruptie zijn aan de orde van de dag; voor het
minste vergrijp worden de jongens ‘naar achter’ gebracht – vanwaar ze nooit meer
terugkomen. In deze gruwelkamer is er voor Elwood één houvast: zijn vriend Turner,
die geen enkele ambitie koestert, behalve ontsnappen uit Nickel.
Wachten op de morgen Karen Kingsbury 2016-07-14 ‘Wachten op de morgen’ van
Karen Kingsbury: een roman over rouw en de weg naar vergeving. Terwijl Hannah op
de thuiskomst van haar gezin wacht, realiseert ze zich hoeveel ze heeft om dankbaar
voor te zijn. Tegenspoed lijkt alleen anderen te overkomen, niet haar. Maar de avond
valt en Hannah begint zich zorgen te maken. Ze hadden allang thuis moeten zijn. En
dan krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is een ongeluk gebeurd...’ Een dronken
chauffeur heeft de auto aangereden en Hannahs man en oudste dochter zijn daarbij
om het leven gekomen. Hannah is gebroken van verdriet. Het enige wat haar nog op
de been houdt, is het verlangen naar wraak. Maar haar strijd om genoegdoening kan
haar niet de rust geven die ze zoekt en dreigt haar jongste dochter ten gronde te
richten. Kan ze het leren loslaten? Of het al te laat? ‘Wachten op de morgen’ is het
eerste deel in de Vol vertrouwen-trilogie. Het verhaal gaat verder met ‘Tweede kans’ en
‘Kostbaar geschenk’.
Ketenvuur Terry Goodkind 2012-11-21 Avonturier en minnaar, vluchteling en jager, in
elk opzicht een rechtvaardig mens, dit alles is Richard Cypher, de Zoeker. Over hem en
zijn geliefde Kahlan gaat dit epos de Wetten van de Magie dat, spannend en
aangrijpend tegelijk, over de gehele wereld miljoenen aan zich wist te binden. Als
Richard Cypher, de Zoeker, weer bij zijn positieven komt nadat hij op het slagveld
ernstig gewond is geraakt, constateert hij tot zijn verbijstering dat zijn geliefde Kahlan
spoorloos is. Erger nog: niemand kan zich haar herinneren het is alsof zij nooit heeft
bestaan! `Weinig schrijvers hebben Goodkinds verbeeldingskracht. Publishing News
Randomness & Undecidability in Physics Karl Svozil 1993 Recent findings in the
computer sciences, discrete mathematics, formal logics and metamathematics have
opened up a royal road for the investigation of undecidability and randomness in
physics. A translation of these formal concepts yields a fresh look into diverse features
of physical modelling such as quantum complementarity and the measurement
problem, but also stipulates questions related to the necessity of the assumption of
continua.Conversely, any computer may be perceived as a physical system: not only in
the immediate sense of the physical properties of its hardware. Computers are a
medium to virtual realities. The foreseeable importance of such virtual realities

stimulates the investigation of an ?inner description?, a ?virtual physics? of these
universes of computation. Indeed, one may consider our own universe as just one
particular realisation of an enormous number of virtual realities, most of them awaiting
discovery.One motive of this book is the recognition that what is often referred to as
?randomness? in physics might actually be a signature of undecidability for systems
whose evolution is computable on a step-by-step basis. To give a flavour of the type of
questions envisaged: Consider an arbitrary algorithmic system which is computable on
a step-by-step basis. Then it is in general impossible to specify a second algorithmic
procedure, including itself, which, by experimental input-output analysis, is capable of
finding the deterministic law of the first system. But even if such a law is specified
beforehand, it is in general impossible to predict the system behaviour in the ?distant
future?. In other words: no ?speedup? or ?computational shortcut? is available. In this
approach, classical paradoxes can be formally translated into no-go theorems
concerning intrinsic physical perception.It is suggested that complementarity can be
modelled by experiments on finite automata, where measurements of one observable
of the automaton destroys the possibility to measure another observable of the same
automaton and it vice versa.Besides undecidability, a great part of the book is
dedicated to a formal definition of randomness and entropy measures based on
algorithmic information theory.
Het zwaard van de waarheid Terry Goodkind 2012-11-02 Avonturier en minnaar,
vluchteling en jager, in elk opzicht een rechtvaardig mens, dit alles is Richard Cypher,
de Zoeker. Over hem en zijn geliefde Kahlan gaat dit epos de Wetten van de Magie
dat, spannend en aangrijpend tegelijk, over de hele wereld miljoenen aan zich wist te
binden. Sinds de verdeling van het land in drie afzonderlijke naties, is Westland vrij
gebleven van de smetten van tovenarij. Totdat de ontdekking van het zwaar verminkte
stoffelijk overschot van de vader van Richard Zypher het begin inluidt van een nieuw
tijdperk, van de vervulling van een eeuwenoude profetie. Nu is de tijd aangebroken om
te aanvaarden dat magie in al haar vele vormen onlosmakelijk is verbonden met het lot
van het volk van Westland. `Goodkind zal evenals Tolkien het hele land in zijn ban
houden. Marion Zimmer Bradley, auteur van Nevelen van Avalon
The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything Michael J. Casey
2018-03-22 From the authors of the fascinating The Age of Cryptocurrency, comes the
definitive work on the Internet’s next big thing: the blockchain.
Het tijdperk van cryptovaluta Michael Casey 2015-07-04 Bitcoin en andere op
computertechniek gebaseerde valuta kunnen een revolutie in onze maatschappij
veroorzaken. Zijn ze de oplossing voor de vertrouwensbreuk tussen burger en bank?
Kunnen ze een motor worden voor de welvaart van derdewereldlanden? Zijn ze de
nieuwste criminele handelsroute? Of iets heel anders? Wall Street Journal-journalisten
Paul Vigna en Michael J. Casey leggen het fenomeen cryptovaluta bloot: hoe is het
ontstaan, hoe werkt het en welke rol gaat het spelen in onze samenleving? Veel is nog
onzeker, maar in elk geval staan we op de drempel van een nieuw economisch tijdperk;
een tijdperk waarin het traditionele financiële en sociale stelsel opnieuw wordt
uitgevonden.
The Truth Machine Christopher Cerf 1977 In an attempt to acquire the secret of Warp
Drive to power theirwarships, the Armies of Fomalhaut V trick the crew of the
Enterprise into "beaming down" to their planet.
De ongeschreven wet Terry Goodkind 2012-11-28 Avonturier en minnaar, vluchteling

en jager, in elk opzicht een rechtvaardig mens, dit alles is Richard Cypher, de Zoeker.
Over hem en zijn geliefde Kahlan gaat dit epos de Wetten van de Magie dat, spannend
en aangrijpend tegelijk, over de hele wereld miljoenen aan zich wist te binden. In het
slotdeel van De Wetten van de Magie is de toekomst van het laatste restje vrije
mensen gehuld in inktzwarte duisternis. Ze staan op het punt door het kwaad te worden
overweldigd en zijn onmachtig de komst van een wrede nieuwe wereld te voorkomen.
Richard Cypher gaat zwaar gebukt onder het besef dat zelfs hij machteloos is.
Bovendien is hij extra somber vanwege een zonde die hij onmogelijk kan opbiechten
aan de vrouw van wie hij zo zielsveel houdt, de vrouw die hij heeft verloren. Kahlan.
Geld Felix Martin 2013-07-30 Onrust op de beurzen, de roep om toezicht en
herstructurering van het financiële stelsel – deze tijd vraagt om een hernieuwde
kennismaking met een van de belangrijkste machtsfactoren in onze samenleving: geld.
Macro-econoom Felix Martin beschrijft als een ware biograaf het verhaal van de
geboorte en ontwikkeling van geld. Van de vroegste samenlevingen tot aan de huidige
tijd: Martin bewijst dat geld al eeuwen de maatschappelijke verhoudingen tussen arm
en rijk, handelaar en bank, markt en overheid structureert. Geld laat zien hoe het komt
dat economische principes zo’n grote invloed op politiek en maatschappij hebben.
Tegelijk is het een boeiende historie van een onmisbaar element in ons dagelijks leven.
The Truth Machine James L. Halperin 1999-09-29 Prepare to have your conception of
truth rocked to its very foundation. It is the year 2004. Violent crime is the number one
political issue in America. Now, the Swift and Sure Anti-Crime Bill guarantees a
previously convicted violent criminal one fair trial, one quick appeal, then immediate
execution. To prevent abuse of the law, a machine must be built that detects lies with
100 percent accuracy. Once perfected, the Truth Machine will change the face of the
world. Yet the race to finish the Truth Machine forces one man to commit a shocking
act of treachery, burdening him with a dark secret that collides with everything he
believes in. Now he must conceal the truth from his own creation . . . or face his
execution. By turns optimistic and chilling--and always profound--The Truth Machine is
nothing less than a history of the future, a spellbinding chronicle that resonates with
insight, wisdom . . . and astounding possibility. "PROFOUND." --Associated Press
De tijdmachine H.G. Wells 2015-06-30 In de reeks Klassieke Eversellers 'Er bestaat
geen verschil tussen tijd en een der drie ruimtedimensies, behalve dat onze zintuiglijke
waarneming zich langs de tijd beweegt.' De Tijdreiziger De vader van de moderne
Science Fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). Zijn
invloed, zowel ideologisch als literair, is aanzienlijk geweest, en hij behoort dan ook nog
steeds tot een van de meest gelezen Science Fiction schrijvers. Wells schreef onder
meer De tijdmachine, De onzichtbare man en De oorlog der werelden. Hij schreef De
tijdmachine in 1895 waarna het boek driemaal is verfilmd. Het boek wordt door velen
als een van de grote Science Fiction meesterwerken gezien en diende, en dient nog
steeds, als belangrijke inspiratiebron voor veel andere schrijvers. In De tijdmachine
doet De Tijdsreiziger zijn vrienden verslag van zijn verblijf in de verre toekomst, in het
jaar 802.700. Hij beschrijft zijn kennismaking met de bovengronds levende Eloi en de
lichtschuwe, ondergronds levende Morlocks. Langzaam maar zeker ontdekt hij de
oorzaak van de angst waaraan de ogenschijnlijk zo gelukzalige Eloi iedere nacht ten
prooi vallen.
Star Trek Christopher Cerf 1977-01-01 In an attempt to acquire the secret of Warp
Drive to power their warships, the Armies of Fomalhaut V trick the crew of the

Enterprise into "beaming down" to their planet.
Infinity and the Mind Rudy Rucker 2019-07-23 A dynamic exploration of infinity In
Infinity and the Mind, Rudy Rucker leads an excursion to that stretch of the universe he
calls the “Mindscape,” where he explores infinity in all its forms: potential and actual,
mathematical and physical, theological and mundane. Using cartoons, puzzles, and
quotations to enliven his text, Rucker acquaints us with staggeringly advanced levels of
infinity, delves into the depths beneath daily awareness, and explains Kurt Gödel’s
belief in the possibility of robot consciousness. In the realm of infinity, mathematics,
science, and logic merge with the fantastic. By closely examining the paradoxes that
arise, we gain profound insights into the human mind, its powers, and its limitations.
This Princeton Science Library edition includes a new preface by the author.
The Truth Machine 1978
Het Alice-netwerk Kate Quinn 2018-04-24 Londen, 1947. Charlotte ‘Charlie’ St. Clair is
ongetrouwd en zwanger. Haar moeder neemt haar mee naar Europa om dit
‘probleempje’ te verhelpen. In plaats van haar zwangerschap te laten beëindigen zoals
de bedoeling was, besluit ze haar nicht Rose te gaan zoeken, die tijdens de oorlog in
het door de nazi’s bezette Frankrijk is verdwenen. De enige die zou kunnen weten waar
ze is, is de mysterieuze Eve Gardiner. Maar Eve, die tijdens de Eerste Wereldoorlog
als spion deel uitmaakte van het Alice-netwerk, heeft zo haar eigen geheimen. Zij en de
andere vrouwen van het netwerk zijn destijds verraden, en nog steeds wordt ze
verteerd door woede.Wanneer Charlie bij haar aanklopt en een naam noemt die ze al
heel lang niet meer heeft gehoord, ziet Eve eindelijk een kans om de waarheid te
achterhalen. In Het Alice-netwerk komen de levens van twee sterke vrouwen bij elkaar
door gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog in een spannend verhaal over
moed, opoffering en verlossing. Over Het Alice-netwerk: ‘Een meeslepende mix van
historische fictie, spanning en romantiek.’ Library journal ‘Zenuwslopende
gebeurtenissen leiden naar een adembenemende climax. Een geweldige historische
roman!’ Historical novel society ‘Quinn schreef een prachtig boek over een ten onrechte
vrijwel vergeten groep: de Engelse, Franse en Belgische vrouwen die in de Eerste
Wereldoorlog spioneerden voor de geallieerden en militaire informatie van onschatbare
waarde hebben doorgegeven’ ???? VN Thriller- & Detectivegids
De zeester en de spin Ori Brafman 2010-09-23 Krijg inzicht in de verbazingwekkende
kracht die enkele van de succesvolste bedrijven van nu aan elkaar verbindt. Als je het
hoofd van een spin afhakt, gaat hij dood. Maar als je een arm van een zeester afhakt,
groeit er een nieuwe aan. De afgehakte arm kan zelfs uitgroeien tot een nieuwe
zeester. Wat is de verborgen kracht achter het succes van Wikipedia, craigslist en
Skype? Wat hebben eBay en General Electric gemeen met
vrouwenrechtenbewegingen en tegenstanders van de slavernij? Door welke
fundamentele keuze bewandelen General Motors en Toyota volstrekt verschillende
paden? Waarom was het winnen van een zaak bij het hooggerechtshof de grootste fout
die MGM kon maken? Na een vijf jaar durend baanbrekend onderzoek komen Ori
Brafman en Rod A. Beckstrom met enkele onverwachte antwoorden, aangrijpende
verhalen en onwaarschijnlijke overeenkomsten. De zeester en de spin betoogt dat
organisaties uiteenvallen in twee categorieën: de traditionele ‘spinnen’, die een strakke
hiërarchie en top-downleiderschap hebben, en de revolutionaire ‘zeesterren’, die
vertrouwen op de kracht van samenwerken. De zeester en de spin verklaart wat er
precies gebeurt wanneer zeesterren spinnen aanpakken (zoals de muziekindustrie

versus Napster en Kazaa) en laat zien dat gevestigde organisaties en instellingen, van
IBM tot de regering van de VS, hiervan leren en de zeesterprincipes inlijven om (weer)
succesvol te worden. De zeester en de spin is een zeldzaam boek dat je kijk op de
wereld zal doen veranderen.
The Trumpet-Major Thomas Hardy 2005-01-01 "1804 - the south of England. Britain
and France are at war. The people of the south of England are frightened. Will the
French army cross the English Channel? John Loveday is a soldier in the British army.
He is a trumpet-major. His brother, Robert, is a sailor. They both love Anne Garland.
But a third man loves Anne too. Who will she marry?"--Cover.
Alan Turing, het Enigma Andrew Hodges 2015-10-27 Er is niet veel overdreven aan de
stelling dat de Britse wiskundige Alan Turing de geallieerden heeft gered in hun strijd
tegen de Nazi's, dat hij de uitvinder was van de computer, de bedenker van
kunstmatige intelligentie en een voorloper in de strijd om vrijheid voor homoseksuelen en dat alles voordat hij, 41 jaar oud, zelfmoord pleegde. Deze schitterende biografie
vertelt het definitieve verhaal van een uitzonderlijk genie en een even uitzonderlijk
leven. Alan Turings grote kracht was zijn briljante analytische geest gecombineerd met
zijn gave voor het ontwerpen van 'intelligente' machines. In 1940 wist hij met zijn
vindingen de Duitse Enigma-code te kraken - de code waarmee de Duitse lucht- en
zeemacht alle communicatie beveiligde. Hij bracht er het Duitse oorlogscommando een
slag mee toe die de oorlog bekortte en vele mensenlevens redde. Het was niet Turings
enige wapenfeit. Al voor de oorlog werkte de briljante wiskundige aan het concept van
een universele machine, een idee dat hij in 1945 uitwerkte tot de allereerste digitale
computer. In 1952 kwam een abrupt einde aan de glansrijke carrière van Alan Turing,
toen hij door de autoriteiten werd opgepakt wegens homoseksualiteit, een strafbaar feit
dat in die tijd nog actief werd vervolgd. In het land dat hij zes jaar lang in het belang van
de vrijheid had gediend, volgde een veroordeling en een mensonterende behandeling.
In 1954 pleegde Alan Turing, 41 jaar oud, zelfmoord. Alan Turing, het
Enigmaverscheen voor het eerst in 1983 en kreeg een glorieuze ontvangst. Enkele
jaren geleden volgde een herziene editie, ingeleid door Douglas Hofstadter.
De vrouwen van Troje Pat Barker 2021-11-16 De vrouwen van Troje van Pat Barker is
het vervolg op De stilte van de vrouwen. Een hervertelling van een mythe, verteld
vanuit het oogpunt van de vrouwen. Pat Barkers roman De stilte van de vrouwen werd
bejubeld. De vrouwen van Troje is het vervolg op deze buitengewone hervertelling van
een van onze bekendste mythes. De vrouwen van Troje van Pat Barker sluit aan bij de
succesvolle mythe-hervertellingen van Stephen Fry en Madeline Miller en de
vertaalrechten zijn verkocht aan twaalf landen. Troje is gevallen. De Grieken hebben de
bittere strijd gewonnen en willen als overwinnaars snel huiswaarts keren, beladen met
hun oorlogsbuit: goud, wapens en vrouwen. Het enige wat ze nu nog nodig hebben is
een gunstige wind zodat ze de zeilen kunnen hijsen. Maar de wind blijft uit. De goden
zijn ontstemd en ontzeggen de Grieken hun wens. Terwijl ze rusteloos wachten aan de
rand van de stad die ze vernietigden, begint de hiërarchie die hen in de strijd
bijeenhield te wankelen: oude vetes steken de kop op en er ontstaan nieuwe irritaties.
Briseïs, de door Achilles ontvoerde oorlogsbruid, verblijft nog steeds in het Griekse
kamp, onopgemerkt door haar ruziënde ontvoerders. Ze zoekt bondgenoten – de
jonge, naïeve Amina, de tegendraadse Hecuba en Calchus, de in ongenade geraakte
priester – en ze ontwikkelen een plan om wraak te nemen. Maar hoewel Briseïs de
Trojaanse oorlog overleefd heeft, zou vredestijd weleens veel gevaarlijker kunnen

blijken. Voor haar vorige boek, De stilte van de vrouwen: - The Guardian Best Book of
the 21st Century - Shortlist Women's Prize for Fiction 2019 - Shortlist Costa Novel
Award - Shortlist International DUBLIN Literary Award ‘In deze roman vol legendarische
namen, is Briseïs de ware heldin. Barker schittert, wederom.’ – Publishers Weekly
(starred)
Het stroeve touw Alan Bradley 2022-09-10 Lees nu het tweede deel van de Flavia de
Luce-serie, de wereldwijde bestsellerserie van auteur Alan Bradley. In Het stroeve touw
van Alan Bradley stuit Flavia op een morgen op de beroemde poppenspeler Rupert
Porson die vanwege motorpech vastzit in het dorp Bishop’s Lacey. Omdat hij moet
wachten op reparatie, voert hij een gratis show op voor de dorpsbewoners – maar de
show eindigt abrupt met Ruperts spectaculaire en onnatuurlijke dood. Terwijl de politie
de grootste moeite heeft om het mysterie op te lossen, heeft de gewiekste Flavia meer
succes. Door haar slimme vragen komt ze al snel met een aantal mogelijke verdachten.
Maar daarmee komen ook duistere zaken aan het licht die vooral geheim hadden
moeten blijven...
MotorBoating 1980-01
De Grote Persoonlijke groei voor Dummies 2009 Uitleg van de werking van de
menselijke psyche, gevolgd door vier methoden om deze tot persoonlijke ontwikkeling
te brengen.
Blockchain is WTF Gerrie Smits 2018-05-31 OVER HET BOEK “WTF is blockchain”,
dacht Gerrie Smits een paar jaar geleden. Hij had al veel nieuwe technologieën zien
passeren, maar geen enkele had hem ooit ’s nachts wakker gehouden. Dit keer was
het anders. Blockchain had de eigenschappen om impact te hebben op een
fundamenteel niveau: op hoe bedrijven functioneren, op de toegevoegde waarde van
middle men, op basisconcepten als geld, vertrouwen en identiteit, zelfs op de manier
waarop we als mensen samenwerken en -leven. Dit was WTF, Waarschijnlijk Toch
Fundamenteel. Vandaar dit boek. Om op een niet-technische manier uit te leggen wat
blockchain nu eigenlijk is. Om aan te geven waar blockchain nu eigenlijk voor gebruikt
kan worden. En vooral om handvatten aan te bieden zodat een brede groep mensen,
vanuit hun eigen kennis en ervaring, mee kunnen beginnen denken. Want het hele
blockchain-verhaal is nog maar net uit de wieg gekropen. En ook al heeft de
technologie veel potentieel, het is belangrijk dat niet-technische mensen meedenken,
meedoen en mee vragen stellen. En niet blijven hangen bij bitcoin en rijk worden. Join
the ride! OVER DE SCHRIJVER Gerrie Smits heeft meer dan 20 jaar ervaring
(waarvan 15 in Londen) in industrieën die disrupted zijn door het internet. Nu gebruikt
hij die ervaring om bedrijven en organisaties te leren om te gaan met de alsmaar
digitaler wordende wereld. Als consultant, spreker en coach variëren zijn klanten van
FMCG corporates tot overheid, van kleine modestart-ups tot grote telco’s. Als Program
Director was hij ook een van de medeoprichters van het postgraduaat Digital Business
bij Antwerp Management School en KdG Hogeschool. Sinds 2,5 jaar focust hij op de
impact van blockchain.
Popular Mechanics 1979-11 Popular Mechanics inspires, instructs and influences
readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY homeimprovement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the
latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Popular Mechanics 1999-01 Popular Mechanics inspires, instructs and influences
readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY home-

improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the
latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Truth City Nick Sapien 2011-08-08 Truth City epitomizes man's greatest achievement;
it is a special place on Earth, the birthplace of the Truth Machine. The Truth Machine in
turn allows human beings the chance to shed their former iniquity and barbaric
tendency and make Earth into a Utopia, where human beings live in freedom, and
happiness. But for Peter Savante all is not well; he makes a living as a geneticist,
enhancing genes of parents who desire genetically enhanced children. He uncovered a
foul lie underneath the surface of societal civility and prosperity, which launched him on
a quest to uncover the origin of the Truth Machine. As he searches for the truth, he
would evade the all powerful Consortium, find love, and join the Revolution in a final
battle for the soul of mankind.
The Truth Machine Norman Whitney 2005
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